الجمهورية العربية السورية
جامعة قرطبة الخاصة
كلية الهندسة  /تكنولوجيا هندسة االتصاالت والمعلومات

ملخص محاضرة خاصة بمقرر مادة
"نظم اتصاالت المقاسم الهاتفية"
” أساسيات نظم اتصاالت المقاسم الهاتفية “ 2
للفصل الثاني للعام الدراسي 2020/2019
بعنوان:

خطط الترقيم الوطنية لدولة ما (سوريا مثاالً)
National Numbering Plan (NNP) for a certain State
)(Syria as an Example

Syria Zones
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2
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خطة الترقيم الوطنية السورية
)Syrian National Numbering Plan (SNNP
• خطة الترقيم الوطنية :National Numbering Plan

لقد أوجدت خطة الترقيم الوطنية أصلا إليجاد مساحات أو مجاالت ترقيمية لخدمةة متةتر ا الهةات
الثابت  Fixed-Phoneضمن كيان محدد ومستقل (الدولة) ,بهدف تخصيص كل مشترك من سكان هذه
الدولة برقم وحيد وفريد  Uniqueضمن الوحذدة ادداريذة ابكبذر (محافظةة) ,يم ّكنذ مذن التواصذل مذ
مشترك آخر من نفس المحافظة من جهة ,أو م مشترك ثالث ينتمذي للذو وحذدة لداريذة أخذرت باسذتخدام
رمز محدد لكل وحدة (الرمز القطري) .فتم ليجاد ما يعرف اصطلحا بالمناطق الجغرافيذة  ,Zonesالتذي
قُسمت بدورها للو عشرة مناطق ,تم استعمال معظمها لخطة الترقيم الجغرافية.
بظهور خدمات االتصاالت ابخرت غير الجغرافية (الهاتف المتحةر ) ,تذم لقحذام كامذل الخطذة يذر
الجغرافية ضمن منطقة جغرافية واحدة ,أو جزء من منطقة جغرافية .لكن م مرور الزمن أصبح الهاتف
المتحرك يشغل في بعض الذدول كعذدد مشذتركين وكثافذة هاتفيذة (فذي ايطاليذا  %124للمتحذرك و%43
للثابت أضعاف ما يشغل الهاتف الثابت! .من هنا كان ال بذد مذن لعذادة النظذر فذي بنيذة الخطذة الترقيميذة
ككل ,والتفكير في هيكلية جديدة تستطي تلبية متطلبات خطط الترقيم الحالية بأنواعهذا المتعذددة (جغرافيذة
و ير جغرافية) علوة علو الخدمات المستقبلية الجديدة كشبكات ).Machine to Machine (M2M
• خطة الترقيم الوطنية السورية ): Syrian National Numbering Plan (SNNP
يمكن تصنيف خطة الترقيم الوطنية الحالية المعمول بها في سورية تبعا ا للمناطق الجغرافية للو
صنفين رئيسين( :انظر الشكل )2
• خطة الترقيم الجغرافية Geographic Numbering Plan
• خطة الترقيم غير الجغرافية Non-geographic Numbering Plan

 .1خطة الترقيم الجغرافية :Geographic numbering

تق سورية عالميا ا ضمن المنطقة التاسعة ) ,(Zone 9والتي تضذم كذ مل مذن دول ذري آسذيا والشذر
ابوسط برمز دولي ) Country Code (963وبادئة دولية ).(00
• المناطق الجغرافية :Geographic Zones
وفيها تم تقسيم سورية للذو خمة منذاطق جغرافيذة  Zonesرئيسذة كمذا هذو موضذح فذي الشذكل )(2
والشكل ) (1هي كما يلي:

Syria Zones
in

Present Numbering Plan
الشكل ) (1توزي مناطق الترقيم الحالي في خطة الترقيم الوطنية السورية
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:Southern Zone (1) المنطقة الجنوبية
:وتضم خمس محافظات هم علو التسلسل
National Code (NC=11)  رمزها القطري: محافظة دمشق.1
National Code (NC=12)  رمزها القطري: محافظة ريف دمشق.2
National Code (NC=14)  رمزها القطري: محافظة القنيطرة.3
National Code (NC=15)  رمزها القطري: محافظة درعا.4
National Code (NC=16)  رمزها القطري: محافظة السويداء.5
:Northern Zone (2) المنطقة التمالية
:وتضم ثلث محافظات هم علو التسلسل
National Code (NC=21)  رمزها القطري: محافظة حلب.1
National Code (NC=22)  رمزها القطري: محافظة الرقة.2
National Code (NC=23)  رمزها القطري: محافظة لدلب.3
:Middle Zone (3) المنطقة الوسطى
:وتضم محافظتين هما علو التسلسل
National Code (NC=31)  رمزها القطري: محافظة حمص.1
National Code (NC=33)  رمزها القطري:  محافظة حما.2
:Western Zone (4) المنطقة الغربية
:وتضم محافظتين هما علو التسلسل
National Code (NC=41)  رمزها القطري: محافظة اللذقية.1
National Code (NC=43)  رمزها القطري: محافظة طرطوس.2
Eastern Zone(5) المنطقة الترقية
:وتضم محافظتين هما علو التسلسل
National Code (NC=51)  رمزها القطري: محافظة دير الزور.1
National Code (NC=52)  رمزها القطري: محافظة الحسكة.2
Numbering Scheme in the Present Numbering Plan (NNP)
In Small Country (Syria)
Syria

Prefix 00

Country Code (CC) 963

Non-geographic

Geographic

Constant-length 9 Digit

Variable-length 8,9 Digit

1-2 scheme*

1XX

2-3-4 scheme

9X-XXX-XXXX

1-2 scheme*
1-3-4 scheme¹
2-2-4 scheme²
2-3-4 scheme³

1XX
1-XXX-XXXX
XX-XX-XXXX
XX-XXX-XXXX

Area code

Switch prefix

Line number

Area code

Switch prefix

Line number

9X

XXX

XXXX

XX

XXX

XXXX

10

Usable Area Codes (LAC)

6

Currently Area Codes in Use

¹ for Fixed
94 Subscribers (Small
464 Cities)

90

Usable Area Codes (LAC)

14
Currently Area Codes in Use
94 464 4100
21
266
9994

4100

21 266 9994

21 266 9994

* for Emergency & Services

² for Fixed Subscribers (Small Cities)

¹ for Land Intelligent Network (IN)

³ for Fixed Subscribers (Big Cities: Damascus, Aleppo and Homs only)

SNNP ( مخطط الترقيم الحالي لخطة الترقيم الوطنية السورية2) الشكل

3

•

•

•

•

•

د .حسن مسلماني

محاضرة مقرر مادة نظم اتصاالت مقاسم هاتفية

 .2خطة الترقيم غير الجغرافية :Non-geographic Numbering Plan
تم تخصيص خطة الترقيم ير الجغرافية والتي تخدّم مشتركي المقاسذم التذي ال تتبذ منطقذة جغرافيذة
معينة (مشتركي الهذاتف المتحذرك بأنواعذ ) بمنطقتذين ضذمن المنذاطق الجغرافيذة همذا المنطقذة الثامنذة
والتاسعة كما يلي:
• المنطقة الثامنة ) :Zone (8لخدمة االتصاالت المجانية Free Toll
• المنطقة التاسعة ) :Zone (9لخدمة االتصاالت المتحر ة Mobile-Phone
ّ
وتضم مشغّلين للشبكة الخلوية ,يحتل المشغّل ابول  ,(93,98,99) Syriatelبينما يحتل المشغل الثذاني
 .(94,95,96) MTNويتكون رقم المشترك لدت كل المشغّلين من سب خانات من الشكل ).(xxx xxxx

• توزيع المناطق فا خطة الترقيم السورية :Distribution of Zones
يبين الشكل ) (3توزي المناطق في خطة الترقيم السورية الحالية.

الشكل ) (3مخطط خطة الترقيم الوطنية السورية SNNP

نستطي أن نقرأ من مخطط توزي المناطق ما يلي:
• خطة التنضيد  Dialing Planفي خطة الترقيم السورية تسذتخدم النظذامين المغلةق Close Dialing
والمفتوح .Open Dialing
• تم لخراج كامل المنطقة ) Zone (0من خطة الترقيم الحالية لتخصيصها للبادئة القطرية للولوج للذ و
باقي المحافظات .وبالتالي خسارة منطقة من أصل عشرة مناطق.
• تم تخصيص خم مناطق ) (1-5لخطة الترقيم الجغرافية لمشتركي الهاتف الثابت .Fixed Phone
• تم حجز منطقتين ) (6,7لخدمات االتصاالت المستقبلية.
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• تم تخصيص منطقة واحدة ) (8لخطة التذرقيم يذر الجغرافيذة لخذدمات االتصذاالت المجانيةة Free
.Toll
• تم تخصيص منطقة واحدة ) (9لخطة الترقيم ير الجغرافيذة لمشذتركي الهذاتف المتحةر .Mobile

علما ا أن مشتركي الهاتف المتحرك بازدياد مستمر.
• تم تخصيص جذزء مذن منطقذة ابولذو ) (1لخذدمات الطةوار والشذبكات الذ يةة وخذدمات الولةو
لشبكة االنترنت .)19x( Dail up
• تم تخصيص جزء من مناطق الترقيم الجغرافيذة و منذاطق التذرقيم يذر الجغرافيذة لخذدمات التذرقيم
المختصر (الترقيم الرباعا .)Short Codes

• مخطط الترقيم للمناطق الجغرافية السورية :Syrian Geographic Scheme
يمكن التمييز بين أربعة مخططات ترقيم للمناطق الجغرافية في سورية[3,4]:
 .1مخطط ترقيم الخدمات والطوار :Emergency & Services

شكل العام هو:
1XX

1-2 scheme

ويستطي توليد ) (100رقم خدمة  Serviceفقط .ضمن المجال التالي ).(100 to 199
 .2مخطط ترقيم التبكة الذ ية ):Land Intelligent Network (IN
شكل العام هو:
1-XXX-XXXX

1-3-4 scheme

ويستطي توليد ) (10,000رقم لكل متغل  .Operatorتذم تخصذيص المشذغل الوحيذد الحذالي الذهي يتبذ
المؤسسة العامة للتصاالت السورية بالرقم ) (128وعلي فإن المجال الترقيمذي لذ يصذبح (18280000
).to 18289999
 .3مخطط ترقيم المحافظات الصغيرة :Small Cities
شكل العام هو:
XX-XX-XXXX

2-2-4 scheme

ويستطي توليذد مليةو ) (1,000,000رقذم لكذل محافظةة .باسذتخدام رمذز للمقسذم Prefix-Exchange
 Codeمؤلف من خانتين  2digitsفقط ,وبالتالي يسمح باستخدام ) (100رمز مقسم.
 .4مخطط ترقيم المحافظات الكبيرة :Big Cities

شكل العام هو:
XX-XXX-XXXX

2-3-4 scheme

ويستطي توليد 10مليو ) (10,000,000رقم لكل محافظة.
 .5مخطط الترقيم المختصر :Short Codes
ويستطي توليد خمسة آالف ) (5,000رقذم لكذل محافظذة وفذق الشذكل ) .Format (XXXXويشذغل
حيز ترقيمي ينتمي للو خمس مناطق جغرافية وبالتالي يسذمح بتعريذف ) (5000خمسذة آالف هذاتفي
مختصر ضمن المدينة الواحدة.

5

د .حسن مسلماني

محاضرة مقرر مادة نظم اتصاالت مقاسم هاتفية

• مكونات خطة الترقيم :Component of Numbering Plan
يمكن تقسيم مكونات خطة الترقيم السورية الحالية للو أربعة أقسام رئيسة كما هو مبين في الشكل
).(4

مكونات الترقيم الحالي
Components of Present Numbering Plan

 Prefixالبادئة
 CCالرمز الدولي
 NCالرمز القطري
 SNرقم المشترك
NC

Subscriber Number

0

4

9

9

9

CC

6

6

2

1

2

3

6

9

0

Prefix

0

Total Number 15 Digit Max. Long

الشكل ) (4مكونات خطة الترقيم الوطنية السورية SNNP

• البادئة الدولية :Country prefix

تستخدم خطة الترقيم السورية البادئة الدولية ) (00المستخدمة في أ لب دول العالم للولوج للو شذبكتها
الداخلية.
• الرمز القطري أو رمز المنطقة ):Local Area Code (LAC
تقسّم سورية من الناحية اددارية للو ) (14وحدة لدارية (محافظة) ,لهلك تم اختيار رمز قطري مؤلف
من خانتين  2digitsيسمح بتوليد ) (100رمز قطري:
Switch Prefix Line Number
XXXX

XXX

Area Code
XX

لكن عدد الرموز المسموح باستخدامها للترميز القطري عمليا ً هو ) (90فقط ,وضمن المجال (10 to
) ,99باعتبار أن المجذال ) (00 to 09ال يمكذن اسذتخدام البتدائذ بذالرقم ) (0المخصذص كبادئذة قطريذة
للولوج للو دارات مقسم النداء القطري  Prefix-National Codeكما هو مبين بالجدول .(5
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الجدول ( )5المجاالت المتاحة و ير المتاحة في خطة الترقيم الوطنية السورية

وتستخدم سورية خطة ترقيم مستقلة بحسب التبعية الجغرافية ,وبالتالي يكون عدد الرمذوز المسذتخدمة
في هو:
• ) :LAC= (14لخطة الترقيم الجغرافية
• )  :LAC= (6لخطة الترقيم ير الجغرافية
وهكها يتبين لنا مأخه آخر علو نظام الترقيم الحالي المسذتخدم ,وهذو عذدم الذتمكن مذن اسذتخدام كامذل
المجال الممكن توليد  ,وبالتالي ضياع ) (%10من المجال المتاح في هه الحالة.
• الرمز الدولا ):County Code (CC
يتألف الرمز الدولي ) (CCالمستخدم في خطة الترقيم السذورية مذن رمذز مكذون مذن ثذلث خانذات 3
 (963) Digitsلوقوعها ضمن المنطقة التاسعة من مناطق الترقيم العالمية.
• رقم المتتر ):Subscriber Number (SN
تستخدم خطة الترقيم السورية نوعذان مذن التذرقيم لتعريذف رقذم المشذترك للهذاتف الثابذت ,ابول هذو
التذذرقيم السةةباعا للمحافظذذات الكبيةةرة (دمشذذق ,حلذذب ,حمذذص) ,والثذذاني هذذو التذذرقيم السداسةةا لبةةاقا
المحافظات.
أما بالنسبة لمشتركي الهاتف المتحر فتستخدم نوع واحد من الترقيم هو الترقيم السباعا فقط.
• رموز النداء الدولا :International Call Codes
يتم تحميل جمي المقاسم العاملة في القطر بمعلومات ورموز الدول المسموح التواصل معها .فمن
حيث المبدأ يكفي لتعريف دول العالم ,تعريف تسعة رموز فقط ,هي بابصل رموز المناطق العالمية
.World Zones
يبذذين الجذذدول ) (6جذذدوالا لرمذذوز النقةةاط االنتهائيةةة ) Code Point Terminate (CPTالمعرفذذة
للتجاهات الدولية ) International Destinations (DESTمن مقسم السبيل  Sabilمن نوع Siemens
) (EWSDباتجذا مقسذم حلذب الذدولي ) ,Aleppo Standard International (ALSTIوالذهي يعطذو
باألمر المبين:
;> DISP CPT : DEST = ALSTI, CODE = X
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الجدول ) (6رموز النقاط ادنتهائية  CPTالمعرفة للتجاهات الدولية

ولكن عمليا ا نجد أن شركات االتصذاالت فذي اآلليذة الحاليذة للتذرقيم ,مضذطرة لتعريذف رمذوز جميذ
الدول بسباي عديدة ,نهكر منها الر بة في مقاطعذة االتصذاالت مذ دولذة مذا ,عنذدها تلجذأ للذو تعريذف
رموز جمي الدول التي تق ضمن المنطقة العالمية التي تنتمي لليها الدولة المر وي بمقاطعتها.
يبين الجدول ) (7جزء من جدول لجمي رمذوز الذنقط االنتهائيذة ) (CPTالمعرفذة للتجاهذات الدوليذة
) (DESTمن مقسم السبيل  Sabilباتجذا دارات مقسذم حلذب الذدولي ) (ALSTIالواقعذة ضذمن المنطقذة
التاسعة من المجال  CODE=00900&&00999اللزم تعريف لعزل الرمز ) (00972والهي يعود لدولة
لسرائيل.

الجدول ) (7رموز النقاط ادنتهائية  CPTالمعرفة للتجاهات الدولية ضمن Zone9

• رموز النداء القطري :National Call Codes
كهلك يتم تحميل جمي المقاسم العاملة في محافظة ما ضمن القطر ,بمعلومات ورموز باقي
المحافظات.
يبين الجدول ) (8جزء من جدول لرمذوز الذنقط االنتهائيذة ) (CPTالمعرفذ ة للتجاهذات القطريذة مذن
مقسذذم السذذبيل  Sabilباتجذذا دارات مقسذذم حلذذب القطذذري )Aleppo Standard National (ALSTN
لكامل مجال خطة الترقيم الجغرافية للهاتف.
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الجدول ) (8رموز النقاط ادنتهائية  CPTالمعرفة للتجاهات القطرية

كما يبين الجدول ) (9جزء من جدول لرموز النقط االنتهائية ) (CPTالمعرفة للتجاهات القطرية من
مقسم السبيل  Sabilباتجا دارات مقسم حلب القطري ) (ALSTNلكامل مجال خطة الترقيم ير
الجغرافية للهاتف المتحرك .090&&099

الجدول ) (9رموز النقاط ادنتهائية  CPTالمعرفة لمشغلي الهاتف المتحرك

نلحظ استعمال أربعة رموز لكل مشغل:
) (092و) (093و) (098و) (099للمشغل Syriatel
و) (094و) (095و) (096و) (097للمشغل .MTN

كما نلحظ أن يتوجب علو المشغل حجب حيز ترقيمي من خطت  ,عند الحاجة للو توسي المجال
الترقيمي.
مثال ذلك حجب الرمز ) (092والعائد للمشغل  ,Syriatelوحجب الرمز ) (097والعائد للمشغل
 ,MTNعند تبديل خطة الترقيم للهاتف المتحرك من سداسي للو سباعي.

• رموز المقاسم :Switches Prefix
كهلك يتم تحميل مقسم ما ضمن محافظة ما ,بمعلومات ورموز باقي المقاسم ضمن نفس المحافظة.
يبين الجدول ) (10جزء من جدول لرموز النقط االنتهائية ) (CPTالمعرفة لربط مقسم السبيل Sabil
باتجا دارات مقاسم حلب ابخرت ) (ALEXلكامل مجال خطة الترقيم الجغرافية ضمن مدينة حلب
والممتدة من المنطقة الثانية لغاية المنطقة الخامسة .200&&599
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الجدول ) (10رموز النقاط ادنتهائية  CPTالمعرفة للتجاهات المحلية لمقاسم مدينة حلب

فمن أجل مقسم معين نحتاج للو أكثر من معذرف بادئذة  Switch Prefixأو رمذز مقسذم Exchange
 Codeبحسب سعة المقسم المراد تعريف .

ففي اآللية الحالية للترقيم نحتاج للو رمز مقسم لكذل بلذوك ترقيمذي ,الذهي يتذألف مذن مجذال ترقيمذي
بطول ) (10,000رقم .فعلو سبيل المثال يلزم لتعريف مقسذم بسذعة ) (20,000كمقسذم بذارون )(ALH1
للو رمزين:
BARON Exchange (80,000) Subscribers:
}1st Code = (211) for 1st (10,000): {2110000 to 2119999
}2nd Code = (212) for 2nd (10,000): {2120000 to 2129999

في حين يلزم لتعريف مقسم بسذعة ) (80,000كمقسذم الجميليذة ) (ALA1للذو ثمانيذة رمذوز كمذا هذو
مبين:
JAMILIA Exchange (80,000) Subscribers:
}1st Code = (221) for 1st (10,000): {2210000 to 2219999
}2nd Code = (222) for 2nd(10,000): {2220000 to 2229999
}3rd Code = (223) for 3rd (10,000): {2230000 to 2239999
}4th Code = (224) for 4th (10,000): {2240000 to 2249999
}5th Code = (225) for 5th (10,000): {2250000 to 2259999
}6th Code = (226) for 6th (10,000): {2260000 to 2269999
}7th Code = (227) for 7th (10,000): {2270000 to 2279999
}8th Code = (228) for 8th (10,000): {2280000 to 2289999

ينطبق ما تم ذكر فيما يتعلق بمقاسم المدينة أيضا ا علو المقاسم الريفية التي تتب نفس المحافظة والتي
تنطوي تحت نفس الرمز القطري المخصص لمحافظة حلب )(021
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الجدول ) (11رموز النقاط ادنتهائية  CPTالمعرفة للتجاهات المحلية لمقاسم ريف حلب

يبين الجدول ) (11أعل جزء من جدول لرموز النقط االنتهائية ) (CPTالمعرفة لربط مقسم السبيل
 Sabilباتجا دارات مقاسم حلب الريفية ) Aleppo Standard Local (ALSTLلكامل مجال خطة
الترقيم الجغرافية ضمن خطة محافظة حلب والواقعة في المنطقتين السادسة والسابعة .600&&799
• رموز الخدمات الخاصة :Services Codes
يتم تعريف مشتركي خدمة الرقم الرباعا في قاعدة المعطيات للمقاسم العاملة ضمن القطر (من أجل
ذلك تكون خدمة الرقم الرباعا ها خدمة مأجورة ) Value Aded-Service
يتم تخصيص مجاالت ترقيمية ضمن خمس مناطق لخدمة الرقم الرباعي ,وذلك بتعريف كل رقم
كرمز نقطة انتهائية ) .(CPTبمعنو لعطاء مشترك لخدمة الرقم الرباعي رمزاا يتألف من ) (4-6أحرف
تعبر عن اسم المشترك شأن شأن أي رمز قطري لمحافظة أو رمز دولي لدولة.
فإذا كان طول المجال الترقيمي ضمن منطقة واحدة ) ,(1000فسيكون العدد ادجمالي للمشتركين
الهين يمكنهم الحصول علو هه الخدمة هو ) (5000مشترك (عدد محدود) كما هو مبين:
}1st Zone = (2XXX) for 1st (1,000): {2000 to 2999
}2nd Zone = (3XXX) for 2nd (1,000): {3000 to 3999
}3rd Zone = (4XXX) for 3rd (1,000): {4000 to 4999
}4th Zone = (5XXX) for 4th (1,000): {5000 to 5999
}5th Zone = (9XXX) for 5th (1,000): {9000 to 9999

مما يعني لمكانية تعريف ) (5000رمز ) (CPTللمحافظة الواحدة في قاعدة بيانات كل مقسم من
مقاسم القطر.
يبين الجدول ) (12التالي جزء من جدول لرموز النقط االنتهائيةة ) (CPTالمعرفة لربط مقسم السذبيل
 Sabilباتجا الدارات المعرفة لمشتركي خدمة ابرقام الرباعية لمحافظة حلب لكامل مجال خطة التذرقيم
الجغرافية ضمن خطة محافظة حلب ,والممتدة من المنطقة الثانية ولغايذة المنطقذة الخامسذة ,لضذافةا للذو
المنطقة التاسذعة  ,2000&&9999حيذث يذتم تخصذيص دارة خاصذة لكذل مشذ ترك ,فعلذو سذبيل المثذال
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تخصص دارة باسم ) (UNIVERلربط مقسذم السذبيل  Sabilباتجذا دارة الذرقم الربذاعي العائذد لجامعةة
حلب المخصص بالرقم الرباعا .2014

الجدول ) (12رموز النقاط ادنتهائية  CPTالمعرفة للتجاهات الخاصة لمدينة حلب

كما يبين الجدول ) (13التالي جزء من جدول لرموز النقط االنتهائية ) (CPTالمعرفة لربط مقسم
السبيل  Sabilباتجا الدارات المعرفة لمشتركي خدمة الطوار لمحافظة حلب لكامل مجال خطة الترقيم
الجغرافية ضمن خطة محافظة حلب ,والواقعة ضمن المنطقة األولى  ,100&&199وبطول مجال
ترقيمي محدود مؤلف من ) (100رمز ) ,(CPTمن التكل ) (1XXيستطي تعريف ) (100خدمة
طوارئ فقط ذات ترقيم ثلثي:
}1st Zone = (1XX) for 1st : {100 to 199

فعلو سبيل المثال تخصص دارة باسم ) (AMB1لربط مقسم السبيل  Sabilباتجا دارة خدمة
اإلسعاف ضمن محافظة حلب:
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الجدول ) (13رموز النقاط ادنتهائية  CPTالمعرفة التجاهات الطوارئ في سوريا

***

حلب 2020/3/24
م كل التمنيات بالنجاح والتوفيق
مدرس المقرر :الد تور حسن مسلمانا
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